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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na 
ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Prvotní vizuální prohlídka byla provedena před 
zahájením stavebních prací. Na jejím základě byly zpracovány monitorovací listy 
jednotlivých objektů.  
  
Klí čová slova 
pasportizace, porucha, vada, čelní fasáda, vizuální prohlídky, monitorovací list  

  
  
  
Abstract 
The bachelor thesis is aimed at the passportization of the breakdowns and imperfections on 
the front facades of houses on Arne Nováka and Gorkého streets in Brno where the 
reconstruction of the area of Philosophical Faculty of the Masaryk University will be in 
progress. The first visual inspection was accomplished before the beginning of the 
construction works. On its base the monitoring sheets of the separate buildings have been 
compiled.  
  
Keywords 

passportization, breakdown, imperfection, front facade, visual inspection, monitoring sheet  
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1. ÚVOD 

Výstavba nových objektů nebo větší rekonstrukce budovy znamená pro stávající 

sousední objekty vždy určité riziko. Blízká stavba ovlivní jednak napětí v základové půdě, 

protože při bouracích pracích dojde k odtížení zeminy a při výstavbě k jejímu přitížení. 

Dalším významným faktorem, který okolní budovy jednoznačně zasáhne, je dynamické 

namáhání od dopravy a stavebních strojů. Tyto vlivy mohou okolní budovy negativně 

zasáhnout a následně se na nich mohou projevit poruchy. Proto je vhodné před započetím 

stavebních prací provést průzkum aktuálního stavu sousedních objektů a zpracovat 

pasportizaci všech poruch a vad, které se na konstrukci vyskytují. Během výstavby 

se zjištěné vady a poruchy v určitých časových etapách monitorují a kontroluje se tak, zda 

nedochází k jejich dalšímu rozvoji. 
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2. CÍLE PRÁCE  

Cílem této bakalářské práce je rešeršně zpracovat typy poruch, které se vyskytují 

u zděných budov a následně zpracovat metodiku monitoringu jejich vývoje a změn v čase. 

Na tento úkol navazuje vytvoření monitorovacích listů čelních fasád konkrétních 

sledovaných objektů, v jejichž blízkosti bude probíhat stavba. Každý objekt bude 

zdokumentován sadou fotografií tak, aby bylo později možno určit, která porucha vznikla 

vlivem blízké stavby a která na objektu byla již před zahájením stavby. 
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3. PRŮZKUM STAVEB 

3.1. Stavebně-technický průzkum 

Účelem stavebně-technického průzkumu je poskytnout soubor vyčerpávajících 

informací o stávajícím stavebním objektu a jeho vazbách na okolí podle požadavku 

projektanta nebo jiného objednatele. Tyto informace se požadují v souvislosti s určitým 

záměrem, který se týká objektu či jeho okolí. Záměry mohou být velice různorodé 

a stavebně-technický průzkum má být rozsahem a náklady přiměřen jejich významu. 

Nejčastěji se stavebně-technický průzkum požaduje k těmto záměrům: 

• nástavba nebo přístavba objektu; 

• rekonstrukce; 

• změna vlastníka objektu; 

• zjištění příčin, případně závažnosti poruch objektu, jehož stáří může být v intervalu 

od několika měsíců do několika let; 

• nová výstavba v těsném sousedství. 

Rozsah stavebně-technického průzkumu je dán účelem, pro který se průzkum provádí, 

stavem objektu, časem, který je pro průzkum k dispozici, přístupností objektu, případně 

dalšími okolnostmi. Rozsah průzkumu je vždy omezen, a to cenou průzkumových prací, 

uvolněním, případně vyklizením prostoru pro průzkum, možnostmi provedení sond 

pro zjištění stavu zakrytých částí, existencí a možnostmi zkušebních metod apod. Průzkum 

se proto vždy provádí pouze v minimálním, nezbytně nutném rozsahu. Při znalosti dříve 

používaných stavebních technologií lze část informací o stavebním objektu velice dobře 

odhadnout na základě pouhé prohlídky a údajů o době výstavby. V případě, že jsou 

k dispozici původní výkresy z doby výstavby, lze poměrně jednoduše na přístupných 

částech stavby zjistit shodu těchto výkresů se skutečností. Další údaje lze převzít 

z původních výkresů a omezit se jen na stanovení mechanických vlastností materiálů 

a některých nosných prvků [2].  

3.2. Zásady při navrhování stavebně-technického průzkumu 

posuzovaného objektu 

Při vstupu do objektu je nutné postupovat vždy tak, jako bychom stavební průzkum 

prováděli poprvé. Je nutné si uvědomit, že každý objekt je svým způsobem neopakovatelná 



13 
 

individualita, a lze doložit na řadě případů, že objekty stavěné stejným stavitelem 

se stejným půdorysem v přibližně stejných podmínkách se mnohdy značně odlišují. 

Při vstupu do objektu je nejprve nutné stanovit jeho konstrukční systém 

a konkretizovat užité stavební materiály. Stanovení konstrukčního systému má velký 

význam při posuzování charakteru zjištěných poruch. 

Provést podrobnou prohlídku posuzovaného objektu a při ní lokalizovat zjištěné 

trhliny a jiné poruchy u objektu a jednotlivých konstrukčních prvků. Je tedy nutné stanovit 

místa maximální kumulace trhlin a charakter poruch, zjistit, zda jde o poruchy 

konstrukčních prvků nebo o poruchu celého objektu. V této souvislosti je nutné 

si uvědomit, že vznik poruchy může být způsoben jednak objektem samým, popř. jeho 

konstrukčními prvky, a nebo příčina vzniku poruchy může vycházet z negativního 

působení okolních vlivů (poruchy v podloží objektu, přitížení okolní zástavbou, působení 

těžké dopravy v nejbližším okolí posuzovaného objektu atd.). 

Na základě posouzení zjištěných poruch stanovit možné příčiny jejich vzniku. Podle 

orientace trhlin a charakteru poruch u objektu a jeho konstrukčních prvků je nutné stanovit 

příčinu jejich vzniku. Z praxe při provádění stavebně-technických průzkumů je zřejmé, 

že porucha u objektu většinou není zapříčiněna pouze jedním negativním vlivem, ale že jde 

v převážné míře o působení souhrnu hned několika faktorů, a to v různých kombinacích 

působení na objekt, popř. na jeho konkrétní část. Tato skutečnost pak musí posuzovatele 

zavést na stanovení dalších kroků stavebně-technického průzkumu (požadavek 

na provedení tlakových zkoušek, průzkumu podloží atd.) 

Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu do objektu. Na základě 

posouzení možných příčin vzniku poruch u objektu a poznatků získaných při zhodnocení 

kvality celého objektu a jeho jednotlivých konstrukčních prvků se pak stanovuje obsah 

a rozsah odpovídajícího zásahu do objektu, přičemž je nutné plně respektovat stávající stav 

objektu, jeho konstrukční systém, materiálovou základnu, jednotlivé konstrukční detaily 

a současně také průmět vlivů okolní zástavby [1]. 

3.3. Výsledky stavebně technického průzkumu 

Výsledkem je zpráva o provedení průzkumu. Možné členění zprávy podle [1] je:  
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1. základní údaje (identifikační údaje o akci, objednateli a zhotoviteli průzkumu, přesná 

specifikace zadání); 

2. specifikace podkladových materiálů, případně popis získávání nutných informací (např. 

specifikace přístrojů, způsob odebírání vzorků, jejich vyhodnocování atd.); 

3. nález – charakteristika objektu a jeho okolí: 

3.1. poloha objektu; 

3.2. stáří, stavební vývoj a provozní využití objektu; 

3.3. konstrukční řešení objektu; 

3.4. popis okolí objektu; 

3.5. popis fyzického stavu konstrukcí objektu; 

3.6. lokalizace, popis a stanovení příčin zjištěných vad a poruch; 

4. návrh opatření: 

4.1. přiřazení sanačních zásahů k jednotlivým poruchám a porovnání možností jejich 

aplikace z hlediska účinnosti, technologie, realizace a nákladů; 

4.2. rozbor jednotlivých sanačních metod a doporučení pro investora na aplikaci 

některé z nich; 

4.3. doporučení optimálních sanačních technologií pro zjištěné vady a poruchy; 

4.4. doporučení dalších průzkumných činností (druh, rozsah, lokalizace, technická 

úroveň atd.); 

4.5. fotodokumentace. 

Podrobné členění závěrečné zprávy o stavebně-technickém průzkumu bude 

v jednotlivých konkrétních případech rozdílné. Je závislé na druhu, stupni a požadované 

komplexnosti průzkumu [1].  
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4. MONITORING ZD ĚNÝCH STAVEB 

4.1. Vady a poruchy konstrukcí 

4.1.1. Charakteristika vad a poruch 

Vada konstrukce je nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem 

nebo provedením[2]. Podle [3] vady vznikají: 

• v předprojektové činnosti – nedostatky v průzkumu staveniště, nevhodným 

stanovením účelu konstrukce, nevhodným umístěním stavby, nereálnými 

požadavky (časovými, ekonomickými), vadami v zadání výchozích podkladů, 

využitím objektu; 

• v projektové činnosti – nesprávným konstrukčním pojetím, chybným odhadem 

spolupůsobících prvků, chybami ve statickém výpočtu, chybami v uložení prvků, 

použitím nevhodného stavebního materiálu, nesouladem mezi projektem 

a možnostmi dodavatele, nepřesnostmi v normách, vědomým riskováním statika, 

projektanta či dodavatele; 

• ve stádiu výroby konstrukce – navazují na vady projektu a vznikají další, jako jsou 

vady způsobené technologickou a výrobní nekázní, nevhodným skladováním 

materiálu, nedodržením přesnosti ve výstavbě, nedokonalým spojením prvků, 

nedodržením projektu. 

Některé vady zůstávají i po mnohaletém užívání objektu jenom vadami. Jiné vady 

se v průběhu užívání objektu stávají zdroji poruch menšího či většího rozsahu [2].  

Poruchou objektu, stavební konstrukce nebo prvku se rozumí každá jejich změna proti 

původnímu stavu, kterou se projevuje menší odolnost vůči konkrétním účinkům zatížení 

a prostředí (např. snižuje jejich bezpečnost, předpokládanou hospodárnou životnost 

a užitnou jakost, zhoršuje vzhled budovy apod.). Za původní stav objektu se považuje stav 

objektu, konstrukce nebo prvku v době jejich prvního uvedení do trvalého provozu 

(užívání). Podkladem pro zjištění původního stavu je projektová dokumentace [3]. 

4.1.2. Příčiny vzniku poruch 

U jednotlivé poruchy není vždy snadné jednoznačně určit její příčinu. Většinou 

k poruše dojde kombinací několika různých vlivů. V následujícím odstavci jsou uvedeny 

hlavní příčiny vzniku poruch, uvedené v [3]: 
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• provozní podmínky – konstrukce zatížena dříve, než bylo plánováno; 

• přetížení konstrukce – např. jiný druh používání budov, který se obvykle projeví 

změnou v jejím provozu a má často za následek i změnu užitného zatížení. 

Nadměrné namáhání stavební konstrukce může být vyvoláno: 

- přímým přetížením, kdy účinky vnějších sil překračují předpokládané 

zatížení; 

- nepřímými účinky (např. pokles podpor), které mohou změnit statickou 

funkci konstrukcí a přivodit nadměrná zatížení v průřezech. 

• změny v podzákladí – poklesy částí základů způsobené podmáčením, vysušením, 

změnou hladiny podzemní vody, změnou vlhkosti základové půdy, promrzáním, 

nerovnoměrným sedáním vlivem vnější činnosti (přístavby, nástavby, vestavby, 

zástavby proluk, hluboké výkopy v okolí objektu), deformace vzniklé 

poddolováním apod.; 

• dynamické účinky strojů a dopravy; 

• změny ve statickém působení, při nevhodných rekonstrukčních a adaptačních 

zásazích, kdy dochází k neodbornému odstraňování staticky namáhaných 

konstrukcí, bourání otvorů, lokálnímu přetížení přilehlých nosných konstrukcí 

(přetvoření, zkroucení); 

• působení chemikálií na stavební konstrukce; 

• účinky vnějšího prostředí: 

- vítr – zesílení účinku při obtékání zaoblených konstrukcí; 

- mráz – nasákavé materiály nasají vodu, která zmrzne a roztrhá konstrukci; 

- sluneční záření – zvýšení teplotních rozdílů; 

- sucho – např. při vysychání jílů v blízkosti budovy dochází k sedání 

základů; 

- srážková voda – při nadměrných srážkách dochází k zahlcení odpadů, 

promočení podzákladí a k následnému sedání; 

- houby, plísně, škůdci z řad hmyzu; 

- rostliny – dochází k pronikání kořenů do kanalizace, pod budovu 

a následným poruchám vlivem změny vlhkostního režimu; 

• vliv provozu v okolí – objekty v blízkosti dopravních cest, stavebních a zemních 

prací; 
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• účinky poddolování – u staveb v oblastech se současnou i ukončenou hlubinnou 

těžbou; 

• účinky přírodních katastrof – zemětřesení, výbuchy, požáry, svahové pohyby 

při přívalových deštích; 

• zanedbání údržby – zanášení spár prachem, zanášení odpadů, okapů apod.; 

• stárnutí a únava materiálu – během životnosti konstrukce nastalo snížení únosnosti 

zhoršením vlastností materiálu; 

• přetvoření konstrukcí a napětí v konstrukcích, vyvolané objemovými změnami 

(změna teploty a vlhkosti, dotvarování a smršťování), kterým je bráněno 

v důsledku uložení prvku nebo v důsledku nerovnoměrně rozdělených změn 

po objemu prvku. 

Poruchy ve vyšetřovaných budovách se nejčastěji projevují poklesem (sedáním), 

borcením a boulením nosného zdiva, drcením betonových a zděných pilířů, trhlinami 

ve svislých zděných a betonových konstrukcích, v klenbách, ve vodorovných konstrukcích 

všeho druhu, deformacemi stropních konstrukcí, vlhkostí zdiva, zvětráváním zdiva, 

výkvěty ve zdivu a na omítkách, trouchnivěním, hnilobou a porušením dřevěných 

konstrukcí škůdci z řad hmyzu. Nejzávažnějším projevem poruch v budovách je výskyt 

trhlin. Jsou ukazatelem porušení rovnováhy vnějších a vnitřních sil, kdy napětí překročí 

mez pevnosti určitého materiálu [3]. 

4.2. Trhliny 

Trhliny vznikají ve starých i nových budovách a nejčastěji v různých dostavbách. 

Nebývají vždy vážným nebezpečím, ačkoli na druhou stranu na jisté nebezpečí upozorňují. 

Je třeba znát jejich příčinu i možné důsledky. 

Posouzení trhlin bývá velmi obtížné, protože se zpravidla slučuje několik příčin 

dohromady. Proto je nutno trhliny pozorovat a měřit delší čas. Nejvíce stavby ohrožují 

trhliny na vnějších zdech. Tyto mohou být způsobeny sedáním základů, výkyvy teplot, 

dotvarováním materiálů, schnutím [1].  

Zvláštní pozornost vyžadují stavební konstrukce a budovy vystavené dynamickým 

účinkům zatížení od dopravy, od technologických strojů a zařízení, nárazů zvukových vln 

apod. U zděných konstrukcí dochází zpravidla k nízkocyklické únavě, k postupnému 

nárustu plastických deformací a rozvoji trhlin při dosažení počtu cyklů řádu 102 až 105. 
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Nejprve dochází ke vzniku vlasových trhlin v omítce, na styku různých materiálů, v rozích 

a stycích vzájemně kolmých stěn a v rozích otvorů. Poté následuje postupné opadávání 

omítky a rozvoj trhlin v nosných zdech. Vznik trhlin způsobuje snižování tuhosti 

konstrukce a ztrátu prostorové tuhosti. Při dalším opakování dynamického namáhání 

a překročení mezních plastických deformací dochází k úplné destrukci, popř. ztrátě 

stability [3]. 

Poloha a směr trhlin závisí na stavu napětí ve zdivu, na vazbě zdiva (tj. na uspořádání 

kusových staviv ve zdivu), na míře vyplnění spár maltou a na způsobu děrování kusových 

staviv. Trhliny vznikají buď v cihlách nebo v maltových spárách [2]. 

4.2.1.  Tahové trhliny ve zděných stěnách 

Na zděné stěny působí buď jenom svislé zatížení v jejich rovině, nebo svislé zatížení 

společně s vodorovným zatížením. U vodorovného zatížení mohou nastat dva případy. 

Buď výslednice vodorovných zatížení leží v rovině stěny, nebo na ni působí kolmo. 

Jestliže na stěnu (např. mezi dvěma stropními konstrukcemi) působí jenom svislé zatížení, 

je ve stěně stav přetvoření (charakterizovaný úhlem α� = 0°) a průběh trhlin podle 

obr. 4.2.1 a. Jestliže v rovině stěny působí účinky svislých a vodorovných zatížení 

a vyvozují ve stěně stav přetvoření podle obr. 4.2.1 b s úhlem α� ∈ (0°; 25°~30°), jsou 

trhliny odkloněny od svislice, avšak jejich průběh je podobný jako na obr. 4.2.1 c. Tj. 

trhliny většinou procházejí cihlami a místy též svislými styčnými spárami. Při stavu 

přetvoření ve zdivu, kdy α� ∈ (30°; 60°), má tahová trhlina stupňovitý průběh, neboť 

prochází střídavě ložnými a styčnými spárami. Jestliže α� ∈ (60°; 90°), vznikne tahová 

trhlina v ložné spáře podle obr. 4.2.1 d. Popsané trhliny vznikají jak od silových, tak 

i přetvárných účinků zatížení. 
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a)      b) 

              

c)      d) 

 

Obr.4.2.1Polohy trhlin v závislosti na stavech přetvoření [2] 
 

4.2.2.  Smykové trhliny ve zděných stěnách 

Smykové trhliny vznikají buď v ložných spárách zdiva, nebo ve svislých rovinách, 

v nichž se stýkají dvě na sebe kolmé stěny. Vznik trhliny svědčí o tom, že nastal vzájemný 

posun mezi horními povrchy dvou vzájemně kolmých stěn. Smyková trhlina nebývá 

souvislá. Skládá se ze soustavy velmi jemných šikmých tahových trhlin, jejichž orientace 

závisí na tom, která ze stěn je více zatížena. 

4.2.3.  Trhliny ve zděných sloupech 

Zděné sloupy a meziokenní pilíře jsou většinou zatíženy svislými silami. Stav 

přetvoření ve vnitřní třetině výšky sloupu je popsán svislým poměrným stlačením 

a vodorovným poměrným roztažením. Směr trhlin je svislý. Trhliny vznikají ve styčných 

spárách a šíří se z nich nahoru a dolů hmotou cihel. Za zvláště nebezpečné se považují 

trhliny v horní nebo dolní koncové části sloupu. Po jejich zjištění se musí okamžitě provést 

nezbytná opatření (zesílení sloupu nebo zmenšení působícího zatížení). 

4.2.4.  Trhliny v nenosných zděných prvcích 

Nenosné zděné prvky jsou namáhány jenom účinky od vlastní tíhy a zanedbatelným 

vodorovným zatížením. Trhliny ve zděných příčkách jsou téměř výlučně způsobeny 

nadměrnými průhyby stropních konstrukcí, na kterých jsou příčky uloženy. Proto průzkum 
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poruch zděných příček má vždy zahrnovat rozbor tuhosti stropních a popř. dalších 

souvisejících prvků. 

4.2.5.  Soustavy trhlin ve zděných vícepodlažních budovách 

Průzkum trhlin ve zděných prvcích vícepodlažních budov (vnitřních sloupech, 

mezidveřních pilířích, vnitřních stěnách, schodišťových stěnách, štítových stěnách vnějších 

průčelích, podélných stěnách, štítových stěnách, mezibytových a mezipokojových 

příčkách) se většinou provádí nejprve v rozmezí jednotlivých podlaží na základě prohlídky 

všech vnitřních prostor v budově. Potom se vyšetří a zakreslí trhliny zjištěné na vnějším 

povrchu všech vnějších stěn budovy. Dále je potřeba vyšetřit, zda a jak trhliny, zjištěné 

v jednotlivých podlažích, na sebe navazují a zda procházejí celou tloušťkou zděných 

prvků. Tyto kroky vedou k zjištění, zda je budova průběžnými trhlinami rozdělena na dvě 

nebo více částí. Další důležitou součástí průzkumu trhlin je vyšetření, zda se šířka trhlin 

mění v čase, tj. zda se trhliny postupně trvale rozevírají nebo svírají, nebo se jejich šířka 

periodicky mění v závislosti na ročních obdobích [2]. 

4.2.6.  Přístroje pro měření přetvoření a trhlin 

Měření posunů v trhlinách stavebních konstrukcí je téměř vždy měřením relativním. 

Pro měření posunů (průhyb, sedání, vodorovný posun) se používá celá řada měřících 

přístrojů sestávajících se ze snímačů, měřidel a konstrukce na jejich upevnění [4]. Výčet 

přístrojů pro měření posunů v trhlinách dle [3]: 

• lupa se stupnicí pro určení šířky a stavu okrajů trhliny; 

• bodový reflektor nebo endoskop pro zjištění průběhu trhliny ve zdi; 

• měřící mikroskop s nitkovým křížem; 

• kontrolní sádrové destičky; 

• sestava většího počtu pevně osazených ocelových trnů, rozmístěných po obou 

stranách trhliny, pro měření posuvným měřítkem; 

• sestava většího počtu terčů, rozmístěných po obou stranách trhliny, pro měření 

mechanickými sázecími tenzometry; 

• sestava dvou pevně osazených tyčových tenzometrů s číselníkovým 

úchylkoměrem, různě orientovaných vzhledem k rovině trhliny; 

• strunové tenzometry pro sledování posunů v trhlině; 

• videoextenzometry, které snímají soustavy terčů umístěných na konstrukci 

a vyhodnocují vzdálenosti jejich těžišť. 
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4.2.7.  Časový průběh měření posunů v trhlinách 

Časový průběh měření se řídí druhem základové půdy, rychlostí postupného 

zatěžování základové půdy a namáhání konstrukce, průběhem posunů a přetvořením 

v předcházejících etapách, vnějšími vlivy na staveništi a jeho okolí, rychlostí změn teploty, 

změnou dynamického zatížení při provozu strojů a dopravy, seismicity apod. Četnost 

měření by měla odpovídat velikosti předpokládaných posunů a přesnosti měření. 

Minimální doba sledování u staveb má být 1 rok (lépe však s přesahem dalších 3 měsíců). 

Po této době lze statisticky vyhodnotit vliv měnících se klimatických podmínek, např. 

teploty ovzduší a teploty konstrukce. Pro stanovení prognózy vývoje posunů v trhlině je 

zapotřebí doba měření 3 roky. 

Stanovení časového intervalu mezi etapami měření vychází z ovlivnění trhliny 

měnící se teplotou v průběhu jednoho roku. Protože značná část trhlin ve zděných 

konstrukcích má pulsující charakter (šířka se mění s teplotou), je nutné, aby měření 

zachytilo zejména extrémní hodnoty posunů pro stanovení amplitudy vratných posunů 

vlivem teploty. Minimální četnost měření by měla být 9 etap za rok. V případě, že dojde 

k zásahu do konstrukce, který má okamžitý vliv na chování trhliny (např. vnesení 

předpínací síly), zkrátí se interval měření, případně se přejde na měření kontinuální. 

Výpočty hodnot posunů a přetvoření pozorovaných bodů musí následovat ihned 

po měření. Jestliže se při výpočtech zjistí neočekávané hodnoty posunů, musí následovat 

opatření k zajištění bezpečnosti či provozu stavby. Spolu s měřením posunů je vždy nutné 

měřit teplotu konstrukce na každém měřícím místě zvlášť a sledovat údaje o denních 

teplotách ovzduší v dané oblasti. 

4.2.8.  Vyhodnocení měření posunů v trhlinách 

Pro vyhodnocení výsledků měření je důležité přesně specifikovat polohu trhliny, 

odtržených částí zdiva a polohopis měřících základen. Naměřené hodnoty posunů je třeba 

analyzovat z hlediska míry ovlivnění teplotou a jinými vlivy (tzv. denní periodicitu, roční 

periodicitu, závislost na prováděných pracích či průběhu zatěžování). Výsledkem měření je 

jednak velikost trvalého posunu v trhlině za sledované období, a jednak velikost vratného 

posunu způsobeného ostatními vlivy, zejména teplotou. Výstupem měření musí být 

zhodnocení statické závažnosti sledovaných poruch [4]. 
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5. PROJEKT CARLA 

5.1. Charakteristika výstavby 

Předmětem projektu CARLA je rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity. Tento areál je tvořen souborem historických budov na ulicích Grohova, Arne 

Nováka a Gorkého v městské části Brno střed, katastrální území Veveří. Stávající objekty 

vytvářejí uzavřený komplex s nádvořím. Jediný používaný vstup do areálu je vstupní 

vrátnicí v budově D, z ulice Arne Nováka. Ostatní budovy jsou přístupné z vnitřního 

nádvoří.  

 

Obr. 5.1.1 Obecná mapa, na které je zvýrazněna poloha Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity [6]. 
 

Záměrem investora je rekonstrukce a modernizace stávajících budov A a B1, 

demolice a následná výstavba budovy B2, včetně vybudování podzemního parkoviště 

s kapacitou 45 parkovacích míst v 1PP a depozitu knihovny v 2PP pod dvorním prostorem. 

Do podzemního parkoviště je vjezd plánován rampou z ulice Gorkého, která vede 

pod objektem spojovacího krčku mezi objekty A a B1 v jeho podzemním patře. Součástí 

modernizace komplexu bude také přemístění trafostanice do podzemního podlaží 

budovy A a související změny připojení elektrické energie. Celá stavba bude provedena 

v jedné etapě a předpokládaná doba výstavby jsou dva roky [7]. 
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Obr. 5.1.2 Katastrální mapa, ve které je zaznačen stávající a navržený stav budov 
rekonstruovaného areálu [7]. 
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5.2. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází v centru města Brna v zastavěné části v areálu Filosofické 

fakulty Masarykovy univerzity u ulic Arne Nováka a Gorkého. Pozemek stavby je 

ve svahu o malém sklonu, který klesá směrem k ulici Gorkého a je bez terénních zlomů. 

Okolo 9,5 m pod terénem lze očekávat ustálenou hladinu podzemní vody. Hranice 

staveniště a jeho rozsah je zakreslen na obr. 5.1.2. Staveniště je dostupné z veřejných 

komunikací. 

Protože se jedná o změnu staveb, asanace a novou výstavbu v uzavřeném areálu, lze 

staveniště hodnotit jako složité z hlediska koordinace postupu výstavby s provozem školy. 

Dalším omezujícím faktorem je poloha staveniště, které zaujímá část uličního bloku 

v intenzivně zastavěném území, užívaném městskými funkcemi - převážně rezidencí 

a občanskou vybaveností. Areál je oplocen a hlavní vstup do areálu i dopravní vjezd 

pro nezbytnou obsluhu a zásobování jsou z ulice Arne Nováka [7]. 

5.3. Dopravní trasy na staveniště 

Vzhledem k omezenému prostoru, na kterém bude stavba probíhat, je třeba uvažovat 

s minimem skladovacích ploch na staveništi. Je proto nutné počítat se zvýšeným provozem 

staveništní dopravy, která bude dovážet materiál. 

Hlavní vjezd a výjezd na staveniště pro rozhodující část dodávek stavby, je uvažován 

ze stávajícího vjezdu do areálu z ulice Arne Nováka. Stávající vjezd se nachází vedle 

budovy D a bude se využívat téměř po celou dobu stavby. Zrušen bude až ke konci 

výstavby po zbudování nového vjezdu v jeho sousedství. Jako vedlejší bude po jeho 

vystavění omezeně využíván vjezd do podzemního parkoviště z ulice Gorkého.  

Hlavní příjezdová a odjezdová trasa pro dodávky a odvoz hmot ze stavby je vedena 

po ulici Arne Nováka, která je jednosměrná a tak příjezd bude z ulice Gorkého a výjezd 

na ulici Grohova. Obě ulice jsou přímo napojené na ulici Veveří, která je již hlavní 

komunikací městské čtvrti. Minimálně u výjezdu ze stavby bude požádáno o dočasný 

zákaz parkování vozidel, aby byla zajištěna průjezdnost staveništní dopravy. 

Uvažuje se, že maximální hmotnost staveništních vozidel bude 18 až 26 t [7]. 
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Obr.5.3.1 Zaznačení plánovaných dopravních tras [7] 
 

5.4. Objekty v blízkosti stavby 

Staveniště se nachází v centru města a rozsah stavebních prací bude poměrně velký. 

Proto objekty, které se nachází v těsné blízkosti areálu Filozofické fakulty, budou stavbou 

zcela jistě zasaženy. Pravděpodobně největší vliv na okolní zástavbu bude mít velký počet 

těžkých nákladních automobilů, které budou staveniště zásobovat. Investor si je této 

skutečnosti vědom, proto před zahájením stavebních prací požádal o pasportizaci stavu 

čelních fasád některých domů na ulicích Arne Nováka a Gorkého. Konkrétně se jedná 

o domy zaznačené na obr.5.4.1. Stav čelních fasád vybraných domů byl tedy vizuálně 

zmapován a během stavby bude dále monitorován. Tímto opatřením bude možno později 

přesně určit poruchy způsobené vlivem blízké stavby. Pokud by se u některého z domů 

poruchy objevily, byl by tento objekt prozkoumán a sledován detailněji. 
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Obr. 5.4.1 Aktuální fotomapa areálu Filozofické fakulty a okolních ulic s vyznačením 
sledovaných objektů [6]   
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6. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LOKALIT Ě 

6.1. Geologické poměry 

Z geomorfologického hlediska náleží širší okolí předmětné lokality k podsoustavě 

Brněnské vrchoviny, celku Drahanské vrchoviny a podcelku Adamovské vrchoviny 

a východním směrem přechází v okrajové části do Dyjsko-svrateckého úvalu. Z regionálně 

geologického členění náleží území k okrajové části Českého masívu, konkrétně 

k brněnskému masívu a jeho styku s okrajem Karpatské čelní hlubiny. Nejstaršími 

horninami v blízkém okolí staveniště jsou brněnské vyvřeliny biotitických až biotiticko-

amfibolických granodioritů (ty vychází na povrch na Kraví Hoře) ve styku s diabasem (ty 

tvoří Červený kopec). V nedalekém areálu porodnice na Obilním trhu byl povrch diabasů 

zastižen v hloubce cca 21,0 m pod téměř rovinným povrchem okolního terénu.  

Skalní masiv je pokryt neogenními sedimenty – jsou jimi jíly s vložkami písků 

a nebo jílovité písky s polohami drobnějších štěrků. Tyto jíly mají rozličné barvy od šedé, 

slabě nazelenalé až po hnědou, písky jsou spíše žlutošedé až hnědožluté. Mocnost tohoto 

souvrství je pravděpodobně poměrně malá (odhadem 2,5 až 5,0 m). Konzistence jílů je 

spíše tuhá a písky jsou ulehlé. Pro infiltrovanou srážkovou vodu je jílovitá vrstva prakticky 

nepropustná. 

Kvarterní pokryv je tvořen souvrstvím sprašových, prachových až jílovito-

prachových hlín, popř. deluviálních svahových hlín, pro které je charakteristické časté 

vykliňování a střídaní vrstev včetně písčitých vrstev jako příměsi zvětralého skalního 

podloží. Vrstvy prachových hlín jsou hůře propustné v případě většího obsahu jílu. 

Prachové hlíny jsou místy až písčité a mají spíše tuhou až téměř pevnou konzistenci. 

Jílovito-prachové hlíny mají konzistenci spíše tuhou a jílovitější hlíny potom tuhou 

až horší než tuhou vlivem zadržování prosakující srážkové vody, která je více obsažena 

ve vlhčích polohách písčitých proplástek až tenčích vrstev písku [7]. 

6.2. Historie lokality 

Novodobý rozvoj vnějších obytných brněnských čtvrtí začíná až od poslední třetiny 

19. století. Na rozdíl od veškeré dosavadní zástavby šlo nyní o zcela nové urbanistické 

celky, budované v pravidelné, vesměs ortogonální půdorysné kompozici na dosud 

nezastavěných plochách. Zcela odlišný byl i charakter této nové zástavby, neboť šlo 
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o nájemní (nikoliv pavlačové) domy středních a vyšších společenských vrstev, téměř již 

velkoměstského charakteru. 

Na plánu Brna z roku 1868 se v porovnání s plánem z roku 1858 už objevuje zárodek 

vytyčení nové obytné čtvrti, zvané později Veveří. Tento projekt obsahuje dnešní ulice 

Jaselskou (Augustiner Gasse), Grohovu (Waisehausgasse), Gorkého (Falkensteiner Gasse), 

Smetanovu (Haberler Gasse), Pekárenskou (Backhausgasse), Jiráskovu (Tivoli Gasse) 

a Arne Nováka (Drasche Gasse). Ještě dlouho však zůstávalo pouze u záměru, neboť plán 

z roku 1879 zde ještě prakticky žádnou novou zástavbu nezachycuje. Pouze v letech 1871-

1872 vyrostl na severní straně Obilního trhu objekt městského sirotčince (dnešní areál 

Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity). Výstavba se rozvinula až po stanovení 

definitivních stavebních čar v roce 1883. Charakterizují ji velkoměstské nájemní domy 

s honosnými novorenesančními a později secesními fasádami [6]. Z katastrální mapy 

z roku 1885, která je na obr. 5.2.1, je patrné, že v tomto roce už na ulici Arne Nováka stála 

většina domů. Konkrétně se jedná o objekty s orientačními čísly 10,8,4 a 2 (dům na rohu 

ulice Arne Nováka a Gorkého, který má zároveň i orientační číslo 12 na ulici Gorkého). Dá 

se předpokládat, že výstavba ostatních domů na ulici Arne Nováka a Gorkého následovala 

bezprostředně v několika dalších letech. Dokládají to ozdobné letopočty na fasádách 

čelních zdí domů Gorkého 13 a 15. V katastrální mapě z roku 1906 na obr. 5.2.2 jsou 

už zaznačeny všechny zkoumané objekty. Současná orientační čísla sledovaných domů 

se přesně shodují s orientačními čísly domů na historických katastrálních mapách. 
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Obr. 5.2.1 Katastrální mapa z roku 1885 s vyznačením sledovaných objektů na ulici Arne 
Nováka (Drasche Gasse) [8] 

 
Obr. 5.2.2 Katastrální mapa z roku 1906 s vyznačením sledovaných objektů na ulici Arne 
Nováka (Draschegasse) a Gorkého (Falkenstein Gasse) [8] 
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7. MONITOROVACÍ LISTY SLEDOVANÝCH OBKEKT Ů 

NA ULICÍCH ARNE NOVÁKA (GROHOVA) A 

GORKÉHO (OBILNÍ TRH) 

V následující kapitole je popsán každý sledovaný objekt zvlášť. Informace, které jsou 

v popisu uvedeny, vycházejí pouze z vnější vizuální prohlídky. Některé konstrukční 

charakteristiky objektů jsou odhadnuty podle období, ve kterém domy vznikly. Následuje 

výčet nalezených poruch na fasádách domů. Nedílnou součástí této kapitoly je CD, které 

obsahuje fotografie zachycující vizuální stav objektů. Každý objekt má na tomto CD 

vlastní složku, ve které se nachází přehledně uspořádané fotografie, podle kterých je 

možno dohledat vnější stav fasády před zahájením stavby. Ve vlastní práci je u každého 

objektu přiložena fotografie zachycující typickou poruchu, která se na domě nalézá. 

Fasáda objektů je pomyslně rozčleněna vodorovnými a svislými pruhy do několika 

sektorů a jednotlivé fotografie jsou podle těchto sektorů označeny. Jednoduše tak můžeme 

identifikovat místo, které fotografie zachycuje. Na některých fotografiích je zobrazen 

detail určité části. Toto místo lze jednoznačně lokalizovat podle fotografie celého objektu, 

na níž je umístění detailu naznačeno. 

7.1. Grohova 5 (Arne Nováka 12) 

7.1.1.  Základní informace o stavbě [9]  

Část obce: Veveří 411639  

Číslo popisné: 7 

Číslo orientační: 5 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 410 

Vlastnické právo: Skoumalová Drahomíra 

 

7.1.2. Popis objektu 

Dům se nachází na rohu ulice Grohova a Arne Nováka. Vchod do domu je situován 

do ulice Grohova. Objekt se skládá celkem ze čtyř podlaží, z čehož  tři jsou nadzemní 

a jedno podzemní. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukci nad podzemním 

podlažím tvoří zděná klenba a nad nadzemními podlažími je trámový strop. Dřevěné 

Obr. 7.1.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 5 
na ulici Grohova [6] 
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vstupní dveře jsou poměrně nové. Veškerá okna nacházející se v objektu, jsou dřevěná. 

Na čelní zdi nejsou umístěny okapové svody, z čehož vyplývá, že dešťová voda je patrně 

svedena podkrovím do dvorního traktu. V úrovni 2NP se na straně budovy z ulice Grohovy 

nachází na fasádě socha. 

 

Obr.7.1.2  Pohled na dům na rohu ulic Arne Nováka a Grohova s číslem orientačním 5 
 

7.1.3.  Vady a poruchy na fasádě 

Objekt je celkově poměrně udržovaný a na stěně situované do ulice Grohovy 

poruchy nalezeny nebyly. Viditelné jsou pouze jemné vodorovné trhliny na stěně do ulice 

Arne Nováka, které se ve větší koncentraci objevují převážně na rohu budovy a jsou 

zachyceny na obr. 7.1.3. Při větších dynamických účincích od těžké nákladní dopravy 

hrozí, že omítka v okolí těchto trhlin začne z budovy opadávat. Další viditelnou poruchou 

je trhlina na jednotlivých stupních schodiště u vstupních dveří. Kompletní sada fotografií, 

zachycující stav objektu je na přiloženém CD ve složce Grohova 5.  
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Obr. 7.1.3 Vodorovné trhliny na rohu objektu Grohova 5 
 

7.2. Arne Nováka 10 

7.2.1.  Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639  

Číslo popisné: 6 

Číslo orientační: 10 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 411 

Vlastnické právo: Pifka René, Pifková Jana, 

Gregorová Karin, Molenaarová Jana 

7.2.2. Popis objektu 

Objekt se skládá ze tří nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Stěny jsou 

vystavěny z cihel a strop nad podzemním podlažím je tvořen zděnou klenbou. 

Nad nadzemními podlažími se nachází dřevěné trámové stropy. Okna v domě jsou stará 

Obr. 7.2.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 10 
na ulici Arne Nováka [6] 
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dvojitá dřevěná. Vchodové dveře jsou pravděpodobně původní dřevěné. Na čelní zdi opět 

není okapový svod, takže dešťová voda je i v tomto případě svedena do dvorního traktu. 

 

 

Obr. 7.2.2 Pohled na dům s číslem orientačním 10 na ulici Arne Nováka 

7.2.3. Vady a poruchy na fasádě 

Údržba domu byla v tomto případě značně zanedbána. Na mnoha místech opadává 

omítka. Nejvíce narušená je u objektu hlavní římsa uprostřed a v sousedství s objektem 

Grohova 5, což je vidět na obr 7.2.3. Tady kromě opadávání omítky hrozí i uvolnění kusů 

cihel. Ve špatném stavu jsou i ostatní římsy mezi jednotlivými nadzemními podlažími. 

Na různých částech objektu je možné zpozorovat tenké svislé trhliny. Je vidět, že objekt ze 

spodu vlhne a dochází k masivnímu opadávání omítky na soklu budovy. Všechny 

fotografie tohoto objektu jsou k dispozici na CD ve složce Arne Nováka 10. Vzhledem 

k poměrně špatnému stavu objektu, je opět zdokumentován poměrně podrobně. Fotografie 

jsou přehledně označeny a jednoduše můžeme dohledat, která část objektu je na nich 

zachycena. 
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Obr. 7.2.3 Opadávající omítka hlavní římsy objektu s číslem orientačním 10 na ulici Arne 
Nováka  
  

7.3. Arne Nováka 8 

7.3.1.  Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 5 

Číslo orientační: 8 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 413 

Vlastnické právo: A. Nováka 8, bytové družstvo 

 

7.3.2. Popis objektu 

Dům na ulici Arne Nováka s číslem orientačním 8, se vzhledově velmi podobá 

vedlejšímu domu s číslem orientačním 10, ale byla na něm v pozdější době provedena 

nástavba. Celkem má tedy tento objekt čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Svislé 

Obr. 7.3.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
8  na ulici Arne Nováka [6] 
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konstrukce jsou zděné. Vodorovná konstrukce nad podzemním podlažím je tvořena zděnou 

klenbou. Nad ostatními podlažími je trámový strop. Původní okna už byla vyměněna 

za nová dřevěná. Vstupní dveře jsou dřevěné. Dešťová voda je stejně jako u předchozích 

dvou objektů svedena půdou do dvorního traktu. 

 

Obr. 7.3.2 Pohled na dům s číslem orientačním 8 na ulici Arne Nováka 

7.3.3. Vady a poruchy na fasádě 

Tento dům je v podobně špatném stavu jako sousední, výše popisovaný objekt. 

Na mnoha místech opadává omítka. Nejvíce je touto poruchou zasažena čelní zeď 

ve čtvrtém nadzemním podlaží, hlavní římsa a římsa mezi prvním a druhým nadzemním 

podlažím, což je patrné také z obr. 7.3.3, a sokl domu. Narušené a opadané je také ostění 

u velkého množství okenních otvorů. Tato porucha však mohla být zapříčiněna výměnou 

oken. Sokl budovy je od spodu navlhlý. Na přiloženém CD se fotografie, které 

zaznamenávají stav tohoto objektu, nachází ve složce Arne Nováka 8. 
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Obr. 7.3.3 Opadaná omítka z římsy mezi 1NP a 2NP na domě c číslem orientačním 8 
na ulici Arne Nováka 
 

7.4. Arne Nováka 6 

7.4.1.  Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639  

Číslo popisné: 4 

Číslo orientační: 6 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 415 

Vlastnické právo: Fukalová Ivana, Volný Bořivoj, 

Rogalewiczová Alena Ing., Rozbořilová Ludmila  

 

7.4.2. Popis objektu 

Objekt se skládá ze čtyř nadzemních a jednoho podzemního podlaží. 

Nad podzemním podlažím tvoří stropní konstrukci zděná klenba a nad nadzemními 

Obr. 7.4.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
6  na ulici Arne Nováka [6] 
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podlažími je trámový strop. Stěny jsou vyzděny plnými pálenými cihlami. Okna v domě 

jsou dvojitá dřevěná. Vstupní dveře jsou starší, také dřevěné. Na domě je provedená nová 

hydroizolace a sokl domu je čerstvě obložen novým obkladem. 

 

Obr. 7.4.2 Pohled na dům s číslem orientačním 6 na ulici Arne Nováka 
 

7.4.3. Vady a poruchy na fasádě 

Na fasádě čelní zdi domu vystupují světlejší skvrny, ale omítka na rozdíl 

od předchozích objektů neopadává. V úrovni prvního nadzemního podlaží se vyskytují 

vodorovné nebo šikmé trhliny, které vybíhají z dolních rohů okenních otvorů. Příklad 

takové trhliny je uveden na obr. 7.4.3. Soustava trhlin se nachází také v pravém horním 

rohu u vchodových dveří a viditelná trhlina je i uprostřed nadpraží tohoto otvoru. 

Fotografie k tomuto objektu se na přiloženém CD nachází ve složce Arne Nováka 6. 
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Obr. 7.4.3 Šikmá trhlina u pravého dolního rohu okenního otvoru na domě s číslem 
orientačním 6 na ulici Arne Nováka 
 

7.5. Arne Nováka 4 

7.5.1.  Základní informace o stavbě [9]  

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 3 

Číslo orientační: 4 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 417 

Vlastnické právo: Richtrová Marie PhMr., 

Rollerová Hana 

 

7.5.2. Popis objektu 

V objektu se nachází jedno podzemní a pět nadzemních podlaží, přičemž páté 

podlaží je pouze nad částí objektu. Stěny domu jsou vyzděny z plných pálených cihel. 

Stropní konstrukci nad podzemním podlažím tvoří zděná klenba. Nad ostatními podlažími 

se nachází trámový strop. Téměř všechna okna jsou starší dvojitá dřevěná, pouze v prvním 

Obr. 7.5.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
4  na ulici Arne Nováka [6] 
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nadzemním podlaží jsou již některá vyměněna za nová dřevěná. Vchodové dveře jsou 

dřevěné. Fasáda domu byla nedávno zrekonstruována. 

 

Obr. 7.5.2 Pohled na dům s číslem orientačním 4 na ulici Arne Nováka 
 

7.5.3. Vady a poruchy na fasádě 

Vzhledem ke skutečnosti, že se na fasádě tohoto domu nevyskytují žádné viditelné 

poruchy, nebyl nijak podrobně vyfocen. Pokud se nějaká trhlina na fasádě objeví, bude 

zcela jasné, že příčinou jejího vzniku bude blízká stavba. Pouze na soklu se nachází 

několik svislých trhlin, které jsou na fotografiích zachyceny. Tyto fotografie jsou uloženy 

ve složce Arne Nováka 4 na přiloženém CD. Některé ze zmíněných trhlin jsou zobrazeny 

na obr. 7.5.3. 
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Obr. 7.5.3 Svislé trhliny na soklu budovy s číslem orientačním 4 na ulici Arne Nováka 
 

7.6. Gorkého 12  

7.6.1.  Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 2 

Číslo orientační: 12 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 419 

Vlastnické právo: Richtrová Marie PhMr., 

Rollerová Hana 

 

7.6.2.  Popis objektu 

Objekt se nachází na rohu ulice Arne Nováka a Gorkého. Dvoje vstupní dřevěné 

dveře a jedna dřevěná vrata jsou situována do ulice Gorkého. Jedná se o zděný dům 

se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Nad podzemním podlažím je stropní 

konstrukce vyzděna klenbou. Vodorovná konstrukce nad nadzemními podlažími je tvořena 

trámovými stropy. Okna v celém objektu jsou pravděpodobně původní dvojitá dřevěná. 

Obr. 7.6.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
12  na ulici Gorkého [6] 
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Obr.7.6.2 Pohled na dům na rohu ulic Arne Nováka a Gorkého s číslem orientačním 12. 
 

7.6.3. Vady a poruchy na fasádě 

Na fasádě rohového domu se nachází několik lokálních poruch. Zřejmě je poškozen 

okapní svod na straně domu situované do ulice Arne Nováka.  Dešťová voda mírně zatéká 

na hlavní římsu budovy, ze které opadává omítka. Na několika místech se nachází 

vodorovné trhliny. Největší z nich jsou zachyceny na obr. 7.6.3 a nachází se v úrovni 

druhého až třetího nadzemního podlaží nad okenním otvorem na stěně orientované do ulice 

Arne Nováka. Další o něco menší trhliny se nalézají na soklu budovy a na některých 

místech z něj mírně opadává omítka. Všechny vyfocené poruchy je možné přesně 

lokalizovat podle fotografií, které se nachází na přiloženém CD ve složce Gorkého 12.  
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Obr. 7.6.3 Největší trhliny nalezené na objektu s číslem orientačním 12 na ulici Gorkého 
jsou nad okenním otvorem mezi 2NP a 3NP. 
 

7.7. Gorkého 13 

7.7.1.  Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 62 

Číslo orientační: 13 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 422 

Vlastnické právo: Vysoké učení technické v Brně 

Způsob ochrany nemovitosti: nemovitá kulturní 

památka 

7.7.2. Popis objektu 

Jedná se o dům na rohu ulic Jaselská a Gorkého. Vchod je situován do ulice 

Gorkého. Fasáda čelní zdi je bohatě zdobena.  Jeden z ozdobných prvků na fasádě udává, 

Obr. 7.7.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
13  na ulici Gorkého [6] 
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že dům byl vystavěn v roce v roce 1890. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Vodorovnou konstrukci nad podzemním podlažím tvoří zděná 

klenba. Nad nadzemními podlažími se nachází trámové stropy. Vodorovné konstrukce jsou 

vyzděny s plných pálených cihel. Všechna okna jsou pravděpodobně původní dvojitá 

dřevěná. Vstupní dveře do objektu jsou také dřevěné. 

 

Obr.7.7.2  Pohled na dům na rohu ulic Jaselská a Gorkého s číslem orientačním 13  
 

7.7.3. Vady a poruchy na fasádě 

Drobné svislé trhliny se nacházejí pouze na rohu domu v úrovni druhého 

nadzemního podlaží. V úrovni okenních parapetů v prvním nadzemním podlaží je 

na několika místech vlhká a opadaná omítka. Tato porucha je zobrazena na fotografii 

obr. 7.7.3. Pravděpodobně do těchto míst kape dešťová voda z římsy, která je nad prvním 

nadzemním podlažím. Porušené je ostění u většiny okenních otvorů v prvním nadzemním 

podlaží. Příčinou takto opadané omítky je ale nejspíše neúspěšný pokus o odcizení 
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měděných parapetů, které se na domě nacházejí. Sada fotografií dokumentující stav 

objektu se nachází ve složce Gorkého 13 na přiloženém CD. 

 

Obr. 7.7.3 Navlhlá a opadaná omítka na fasádě domu s číslem orientačním 13 na ulici 
Gorkého 
 

7.8. Gorkého 15 

7.8.1.  Základní informace o stavbě [9]  

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 64 

Číslo orientační: 15 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 499 

Vlastnické právo: SJM Peňáz Jiří Ing. 

a Peňázová Renata Ing., SJM Pípal Zdeněk Ing.arch. 

a Pípalová Marie, Pípal Petr 

Způsob ochrany nemovitosti: nemovitá kulturní památka 

Obr. 7.8.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
15  na ulici Gorkého [6] 
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Obr. 7.8.2 Pohled na dům s číslem orientačním 15 na ulici Gorkého 

7.8.2.  Popis objektu 

V domě se nachází jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkroví. Svislé 

konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce nad podzemním podlažím je tvořena zděnou 

klenbou a nad nadzemními podlažími se nachází trámový strop. Okna jsou dvojitá dřevěná. 

Vstupní dveře jsou také dřevěné. Na fasádě se nachází velké množství ozdobných prvků.  

7.8.3. Vady a poruchy na fasádě 

Objekt je udržovaný a žádné významné poruchy na fasádě nalezeny nebyly. Jemná 

vodorovná trhlina se nachází pouze na pravém ostění vchodových dveří. Pravděpodobně 

byla nedávno vyměněna okna do podzemního podlaží, proto je omítka kolem těchto otvorů 

opadaná. Jeden z okenních otvorů do podzemního podlaží je zachycen na obr. 7.8.3. 

Ostatní fotografie se nachází na přiloženém CD ve složce Grohova 15. 
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Obr. 7.8.3 Opadaná omítka kolem nově osazeného okna do podzemního podlaží na domě 
s číslem orientačním 15 na ulici Gorkého. 
 

7.9. Gorkého 17 

7.9.1.  Základní informace o stavbě [9]  

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 66 

Číslo orientační: 17 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 501 

Vlastnické právo: ALPA, a.s. 

Způsob ochrany nemovitosti: nemovitá kulturní 

památka 

 

Obr. 7.9.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
17  na ulici Gorkého [6] 
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Obr. 7.92 Pohled na dům s číslem orientačním 17 na ulici Gorkého 

7.9.2.  Popis objektu 

Dům se skládá z jednoho podzemního podlaží, tří nadzemních podlaží a podkroví. 

Do domu vedou dva vstupy. První vstupní dveře jsou staré dřevěné a nachází se 

při pohledu na dům zcela vpravo. Slouží jako vchod do jednotlivých bytů. Druhé vstupní 

dveře jsou také dřevěné a slouží pro vchod do restaurace, která se nachází v podzemním 

podlaží domu. Nad podzemním podlažím tvoří stropní konstrukci zděná klenba 

a nad nadzemními podlažími je trámový strop. Stěny jsou vyzděny plnými pálenými 

cihlami. Okna v domě jsou plastová.  
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7.9.3. Vady a poruchy na fasádě 

Mírně se olupuje omítka na soklu budovy a v horní části objektu. Síť drobných 

trhlinek se nachází mezi okenním otvorem v prvním nadzemním podlaží a vchodovými 

dveřmi. Výrazné svislé trhliny a opadaná omítka se vyskytuje na pravém ostění 

vchodových dveří, které jsou na pravé straně objektu. Toto je zobrazeno na obr. 7.9.3. 

Také nadpraží těchto dveří je v pravém rohu narušeno sítí trhlin. Veškeré fotografie 

zachycující tento objekt jsou na přiloženém CD ve složce Gorkého 17. 

 

Obr. 7.9.3 Trhliny a opadaná omítka na pravém ostění vchodových dveří objektu s číslem 
popisným 17 na ulici Gorkého. 
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7.10.  Obilní trh 10 (Gorkého 19)  

 

7.10.1. Základní informace o stavbě [9] 

Část obce: Veveří 411639 

Číslo popisné: 68 

Číslo orientační: 10 

Způsob využití: objekt k bydlení 

Parcelní číslo: 502 

Vlastnické právo: Statutární město Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: nemovitá kulturní 

památka 

 

 
Obr.7.10.2  Pohled na dům na rohu ulic Gorkého a Obilní trh s číslem orientačním 5 

Obr. 7.9.1 Mapa s vyznačením 
domu s číslem orientačním 
10  na ulici Obilní trh [6] 
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7.10.2.  Popis objektu 

Dům se nachází na rohu ulice Gorkého a Obilní trh. Má dva samostatné vchody. První 

je situován na ulici Obilní trh a slouží jako vstup do jednotlivých bytů v domě. Druhý 

vchod je umístěn na rohu budovy a slouží jako vstup do restaurace, která se nachází 

v prvním nadzemním podlaží. Objekt je zděný a skládá se z jednoho podzemního a tří 

nadzemních podlaží. Stropní konstrukci nad jednotlivými nadzemními podlažími tvoří 

trámový strop. Nad podzemním podlažím je vystavěn zděný klenbový strop. Okna 

v objektu jsou nová plastová. Oboje vstupní dveře jsou dřevěné. 

7.10.3. Vady a poruchy na fasádě 

Okapová římsa z ulice Obilní trh je narušena vodorovnými trhlinami a opadává z ní 

v tomto místě omítka. Pravděpodobně je nad touto poruchou poškozen okapový svod. 

Omítka se odlupuje také na mnoha dalších místech na domě. Příklad takového místa je 

na obr. 7.10.3. Lokalizovat oblasti, kde je omítka odpadlá je možné podle 

fotodokumentace na přiloženém CD. Vzhledem ke špatnému stavu omítky se dá 

přepokládat, že při větším okolním zatížení těžkou nákladní dopravou bude opadávat 

ve větší míře. Fotografie týkající se tohoto objektu jsou umístěny ve složce Obilní trh 10. 

   

Obr. 7.10.3 Opadávající omítka na domě s číslem orientačním 10 na ulici Obilní trh. 
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8. ZÁVĚR 

Stanovené cíle této práce byly splněny. Na základě rešerše literatury byla zpracována 

problematika poruch zděných konstrukcí a jejich následný monitoring. 

V následující části práce byly vytvořeny monitorovací listy jednotlivých objektů a 

na CD uspořádány fotografie dokumentující stav budov před zahájením stavby. Investor 

má tak k dispozici objektivní informace, týkající se poruch na domech. V budoucnu bude 

možné přesně rozlišit, které poruchy se na objektech vyskytovaly již dříve a které vznikly 

v přímé spojitosti s rekonstrukcí areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tímto 

způsobem bude možné určit reálné škody a zamítnout neoprávněné nároky majitelů 

okolních nemovitostí na úhradu škod, které nebyly způsobeny vlivem blízké stavby. 
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10. PŘÍLOHY 

CD obsahující veškeré fotografie sledovaných objektů (z důvodu velkého množství 

vyfocených snímků nejsou tyto fotografie součástí tištěné práce) 

  


